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MINCE има за цел да засили 
включването на хора с тежки 
интелектуални затруднения в 
обществото.
Да живееш добре сред обществото, да се 
чувстваш добре дошъл и да участваш в 
общността - това е включването!
Как MINCE допринася за включването?
Разработихме модела на обучение за 
включване в общността. Моделът се 
състои от три части:
Част 1: за хора с интелектуални 
затруднения

• Обучителна програма за 
самозастъпници-посредници

• Помощен наръчник за 
самозастъпници-посредници  (също 
като аудио книга)

Хората с интелектуални затруднения 
могат да станат самозастъпници-
посредници. За тази цел разработихме 
обучителна програма. Тя учи хората с 
леки интелектуални затруднения как 
могат да бъдат връзка между хора с тежки 
затруднения и общността.

Част 2: за професионалисти в областта на  
хората с увреждания

• Курс за обучение на 
професионалисти

Учебна програма за хората, работещи в 
услуги, която да им помогне да научат 
какво могат да направят, за да подкрепят 
включването на хора с тежки интелектуални 
затруднения в обществото. Предполагаме, 
че специалистите винаги са посредници на 
включването, т.е. тяхната роля е особено 
важна за включването.
Част 3: за организации в областта на 
хората с увреждания

• Насоки за организациите    
 предоставящи  услуги  за хора с   
 интелектуални затруднения
За организациите за хора с увреждания ние 
разработихме насоки, които включват много 
идеи за това какво могат да направят за 
подобряване на приобщаването на хора с 
тежки интелектуални затруднения.
Целият модел, включително и теоретичната 
обосновка, са обобщени в Компендиум 
за включващо обучение в общността.
Освен това филмът MINCE показва 
условията за живот на хората с тежки 
интелектуални затруднения в момента 
и какви те биха могли да бъдат в 
бъдеще. Всички тези продукти бяха 
представени на широка аудитория на 
заключителната конференция. Продуктите 
са на разположение на нашата интернет 
страница. За повече информация относно 
проекта моля, посетете нашия уебсайт:
www.mince-project.eu

www.mince-project.eu
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“Настоящата публикация е създадена с 
подкрепата на Европейската Комисия. 
Съдържанието отразява единствено 
вижданията на авторите и Комисията 
не може да бъде държана отговорна за 
начина, по който тази информация ще 
бъде използвана.”
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